Μήνυμα του Περιφερειακοφ Διευθυντή
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Στερεάσ Ελλάδασ για τη νζα ςχολική χρονιά

Η ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ αποτελεί μια νζα αρχι, γεμάτθ ςτόχουσ ςτον
δρόμο των μακθτϊν για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. τθν πορεία αυτι, θ
ςκζψθ όλων μασ είναι κοντά ςτα παιδιά, ςτουσ γονείσ και ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, που ξεκινοφν με πολλζσ αγωνίεσ αλλά
και προςδοκίεσ για το μζλλον.
Η φετινι χρονιά είναι αφετθρία διαμόρφωςθσ του νζου, δθμοκρατικοφ και
ανκρϊπινου ςχολείου. Ενόσ ςχολείου που κα ςζβεται απόλυτα τθν
αξιοπρζπεια των μακθτϊν και των μακθτριϊν και κα παρζχει ςε όλα τα
παιδιά τθ δυνατότθτα επίτευξθσ όλων των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ, χωρίσ
οποιεςδιποτε εκπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα και ςτθν ποιότθτα των
μορφωτικϊν αγακϊν.
Όραμά μασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου ίςων ευκαιριϊν για όλα τα
παιδιά.
Η νζα ςχολικι χρονιά ξεκινά με αλλαγζσ ςτθν Ειδικι Αγωγι (ολοιμερο
Νθπιαγωγείο και Δθμοτικό, εξάωρο πρόγραμμα) με τθν εφαρμογι των
Ολοιμερων Ολιγοκζςιων Δθμοτικϊν χολείων, με το νζο Προεδρικό
Διάταγμα 79/2017 για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, με νζα προγράμματα
για τθν Εκπαίδευςθ Ευάλωτων Κοινωνικϊν Ομάδων όπωσ οι Ρομά, με τθν
ίδρυςθ Ειδικϊν Δομϊν Εκπαίδευςθσ για τα Προςφυγόπουλα και τθν ζνταξι
τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με τθ ςταδιακι επζκταςθ τθσ Μακθτείασ
ςτα ΕΠΑΛ.
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Αγαπητοί συνάδελφοι - εκπαιδευτικοί
Οι αλλαγζσ αυτζσ αποτελοφν προϊόν μιασ ςυλλογικισ διαδικαςίασ. Καλείςτε,
λοιπόν, χωρίσ άγχοσ, να αξιοποιιςετε ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό όλεσ τισ
δθμιουργικζσ ςασ δυνάμεισ. Σο μζλλον τθσ νζασ γενιάσ εξαρτάται από τθ
δικι ςασ δραςτιρια ςυμμετοχι ςτο εγχείρθμα τθσ εκπαιδευτικισ
μεταρρφκμιςθσ. Είμαι βζβαιοσ πωσ με όλεσ ςασ τισ δυνάμεισ κα ςτθρίηετε
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ ϊςτε να ςυμβάλλετε κακοριςτικά ςτθ
διαμόρφωςθ των αυριανϊν πολιτϊν.

Αγαπητοί γονείς
Ωσ Περιφερειακόσ Διευκυντισ, κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι με τθν
υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν τα παιδιά μασ δεν κα βρεκοφν
απροετοίμαςτα ςτον δφςκολο κόςμο που ζχει διαμορφωκεί, αλλά κα ζχουν
όλα τα προςόντα που απαιτοφνται για να είναι πετυχθμζνα και
ευτυχιςμζνα. Αναμζνω από εςάσ να δείξετε εμπιςτοςφνθ ςτισ υπθρεςίεσ και
ςτουσ

εκπαιδευτικοφσ

μασ,

οι

οποίοι

εργάηονται

με

ηιλο

και

αποφαςιςτικότθτα για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και παιδαγωγικϊν
μασ ςτόχων.
Η ςυμβολι ςασ ςτθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςχολείου είναι
κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ. χολείο και οικογζνεια είναι βίοι παράλλθλοι,
κακϊσ αγωνίηονται και οι δφο για «το παιδί» και ζχουν κοινό ςτόχο, τθ
«ςωςτι

διαπαιδαγϊγθςι

του».

Γι’

αυτό

ςυμπαραςτακείτε

ςτισ

προςπάκειεσ του ςχολείου για να ςυντελζςουμε αποφαςιςτικά ςτθν
ψυχοςωματικι εξζλιξθ, τθν θκικι ςυγκρότθςθ, τθ ςυναιςκθματικι
ανάπτυξθ, τθν ψυχικι ιςορροπία και τθ ςωματικι υγεία των παιδιϊν μασ.
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Αγαπητά μου παιδιά
Με τα νζα εκπαιδευτικά προγράμματα κα ζχετε τθ δυνατότθτα να βιϊνετε
τθν παιδικι και τθ νεανικι ςασ θλικία ωσ τισ πιο δθμιουργικζσ, ευτυχιςμζνεσ
και χαροφμενεσ περιόδουσ τθσ ηωισ ςασ και όχι αποκλειςτικά ωσ περιόδουσ
ιδιαίτερα κοπιαςτικισ προετοιμαςίασ για τθν ενιλικθ ηωι.
ασ καλϊ να αντιμετωπίηετε με ςεβαςμό τουσ δαςκάλουσ και τουσ
κακθγθτζσ ςασ και να είςτε ςίγουροι ότι κοινι επιδίωξθ όλων είναι θ
ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ςασ παρζχεται, για το καλϊσ
εννοοφμενο ςυμφζρον ςασ.
ασ εφχομαι, λοιπόν, δφναμθ για να αντιμετωπίςετε τισ δυςκολίεσ, για να
αναπτφξετε τθν ελευκερία τθσ ςκζψθσ ςασ, για να δείτε τον κόςμο κετικά
και να τον κάνετε καλφτερο. Γιατί μόνο εςείσ μπορείτε να αλλάξετε τον
κόςμο. Μια ομολογουμζνωσ δφςκολθ προςπάκεια ςε ζνα περιβάλλον
ανταγωνιςτικό που απαιτεί επιμονι, διαρκι αγϊνα, κόπουσ και πολλζσ
κυςίεσ.

Η

Περιφερειακι

Διεφκυνςθ

Πρωτοβάκμιασ

και

Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ για τθν
υλοποίθςθ αλλαγϊν ςε εκπαιδευτικό και διοικθτικό επίπεδο, παράλλθλα με
τθν αρωγι ςτον αγϊνα τθσ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν και των
εκπαιδευτικϊν.
το ςθμείο αυτό, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ μου,
κακϊσ και το προςωπικό που ςτελεχϊνει τθσ υπθρεςίεσ μασ και εργάηεται
ςυνεχϊσ για τθν πιςτι τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ των ενεργειϊν και
για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων τθσ περιφζρειάσ μασ.
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Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τα Μζλθ των Διευρυμζνων υμβουλίων
για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν επιλογι των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων,
κακϊσ και τουσ απερχόμενουσ Διευκυντζσ και Διευκφντριεσ για τθ
ςυνεργαςία και το ζργο που προςζφεραν. Σζλοσ, κα ικελα να ςυγχαρϊ
τουσ νζουσ Διευκυντζσ και να τουσ ευχθκϊ καλι επιτυχία ςτο δφςκολο
και πολυςφνκετο ζργο τουσ.
Ειδικά, ςε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο για τθ χϊρα μασ, αλλά και για τον κάκε
πολίτθ χωριςτά, κάκε ςχολείο αξίηει να γίνει όαςθ δθμιουργίασ και ελπίδασ
για τθν πατρίδα μασ. Θζλω να ςασ διαβεβαιϊςω, για άλλθ μια φορά, ότι κα
είμαςτε δίπλα ςασ, με κάκε δυνατό τρόπο, για να ςτθρίξουμε το ζργο ςασ,
προκειμζνου να προχωριςουμε ςτισ αλλαγζσ που ζχει ανάγκθ θ εκπαίδευςι
μασ, για να επαναφζρουμε το χαμόγελο ςτο ςχολείο.
Με τθν ευχι και τθν ελπίδα ότι το νζο ςχολικό ζτοσ κα είναι καλφτερο από
το προθγοφμενο, ςασ καλωςορίηω ςτα ςχολεία και ςασ εφχομαι μια χρονιά
επιτυχιϊν, δθμιουργικότθτασ και προόδου.
Καλή ςχολική χρονιά!
Χρήςτοσ Δημητρίου
Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Στερεάσ Ελλάδασ
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